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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Objectivos da proposta

A proposta da Comissão revê as regras relativas aos géneros alimentícios destinados a uma 
alimentação especial, estabelecidas na Directiva-Quadro 2009/39/CE e nos respectivos actos 
de execução. Após mais de trinta anos de aplicação, as disposições substantivas da Directiva 
já não dão resposta às necessidades dos consumidores, nem aos desenvolvimentos mais 
recentes do mercado. Além disso, o debate com os Estados-Membros e com as partes
interessadas revelou dificuldades na execução da Directiva-Quadro, nomeadamente no que se 
refere a actos legislativos mais recentes da UE, tais como o Regulamento (CE) n.º 1924/2006, 
relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos (Regulamento relativo às 
Alegações), e o Regulamento (UE) n.º 1169/2011, relativo à prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros alimentícios.  

A Comissão propõe a revisão da Directiva-Quadro eliminando as regras gerais sobre produtos 
dietéticos, mas mantendo algumas regras sobre alimentos específicos adoptadas no âmbito da 
Directiva.

Observações gerais 

A relatora do parecer congratula-se com a proposta da Comissão e apoia a abordagem geral, 
mantendo as Directivas verticais sobre fórmulas para lactentes, alimentos para bebés e 
alimentos destinados a fins medicinais no âmbito da nova Directiva-Quadro, o que permite 
um nível de protecção elevado para um grupo de consumidores vulnerável, bem como o 
abandono do conceito de alimentos dietéticos, susceptível de induzir os consumidores em erro 
e que conduziu à fragmentação do mercado

A relatora antevê que a simplificação proposta do actual quadro jurídico reduza os encargos 
administrativos das empresas, sobretudo das PME, e estimule ainda a livre circulação destas 
mercadorias. Espera ainda que a reforma promova a inovação neste segmento do sector 
alimentar que é um dos mais competitivos da indústria europeia.

Glúten

A Comissão propõe considerar os alimentos para os celíacos "alimentos normais" e retirar o 
Regulamento (CE) n.º 41/2009. Em seu lugar, a proposta da Comissão sugere a 
regulamentação deste tipo específico de alimentos ao abrigo do Regulamento relativo às 
alegações nutricionais e de saúde. A relatora compreende a importância do tema e considera
que é mais adequado regulamentar esta categoria de alimentos ao abrigo do novo 
Regulamento relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros 
alimentícios, mantendo as actuais condições no que respeita à composição e à rotulagem dos 
produtos, e, por conseguinte, o mesmo nível de protecção da saúde que existe hoje em dia. 
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Leite destinado a crianças jovens

Os chamados "leites de crescimento" destinam-se a crianças com idade entre um e três anos e 
constituem um mercado em crescimento em muitos Estados-Membros. Não foram previstas 
quaisquer normas substantivas específicas para estes produtos, os quais actualmente são às 
vezes, mas nem sempre, comunicados às autoridades nacionais, ao abrigo da 
Directiva-Quadro 2009/39/CE, como "géneros alimentícios destinados a uma alimentação 
especial". A relatora apoia a proposta da Comissão de que estes leites sejam regulamentados 
apenas ao abrigo do Regulamento relativo às alegações nutricionais e de saúde, mas convida a 
Comissão a analisar a pertinência de disposições especiais sobre a sua composição e 
rotulagem.

Alimentos para desportistas

Actualmente, não existem regras específicas sobre a composição ou a rotulagem dos 
alimentos para desportistas. Estes alimentos são considerados "alimentos dietéticos". A 
Comissão reconhece que uma directiva específica poderia travar a inovação no sector e 
propõe incluir esta categoria de alimentos no Regulamento relativo às alegações nutricionais e 
de saúde. A relatora apoia plenamente a abordagem da Comissão, uma vez que esta 
proporcionará efectivamente uma maior clareza jurídica e reforçará a sensibilização e a 
protecção dos consumidores.

Alimentos para emagrecer e Produtos Dietéticos de Baixo Teor Calórico (DBTC) 

A relatora partilha a opinião da Comissão de que a Directiva 96/8/CE relativa aos alimentos 
dietéticos deve ser revogada e que as mesmas normas substantivas devem ser mantidas ao 
abrigo do Regulamento relativo às alegações nutricionais.

Tendo em conta os riscos de saúde envolvidos, a relatora considera preocupante não existirem 
actualmente regras específicas a nível da UE sobre a composição, rotulagem e utilização dos 
chamados "produtos dietéticos de baixo teor calórico" (DBTC), que correspondem aos 
substitutos integrais da dieta inferiores a 800 kcal. Os DBTC devem ser disponibilizados 
apenas mediante supervisão médica e ser regulamentados pela Directiva 1999/21/CE da 
Comissão relativa aos alimentos dietéticos destinados a fins medicinais específicos. Deve 
prever-se uma cláusula de isenção para os Estados-Membros que não queiram aceitar estes 
produtos no respectivo território. 

Actos delegados

A Comissão deve ter competência para estabelecer, através de actos delegados, regras 
relativamente à composição específica e aos requisitos de informação dos alimentos para 
lactentes e crianças jovens e dos alimentos para fins medicinais. No entanto, a relatora 
discorda que a Comissão tenha competência para alterar as definições de "fórmulas para 
lactentes", "alimentos para bebés", "alimentos para fins medicinais específicos", etc., uma vez 
que dizem respeito a elementos essenciais do acto legislativo de base e devem, por 
conseguinte, permanecer na esfera do legislador.
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Inovação

Tendo em conta o progresso técnico e científico, a Comissão deve ter o poder para actualizar 
de forma célere os actos delegados adoptados em conformidade com este Regulamento. Esta 
disposição deve fomentar a inovação do sector em apreço.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A livre circulação de alimentos seguros 
e sãos constitui um aspecto essencial do 
mercado interno, contribuindo 
significativamente para a saúde e o bem-
estar dos cidadãos e para os seus interesses 
sociais e económicos.

(2) A livre circulação de alimentos seguros 
e sãos constitui um aspecto essencial do 
mercado interno, contribuindo 
significativamente para a saúde e o bem-
estar dos cidadãos e para os seus interesses 
sociais e económicos. Uma melhor 
harmonização das regras estimula a livre 
circulação de mercadorias e contribui, 
assim, para libertar o verdadeiro potencial 
do Mercado Único.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Directiva 2009/39/CE prevê a 
possível adopção de disposições 
específicas relativamente às seguintes duas 
categorias específicas de alimentos que 
correspondem à definição de géneros 
alimentícios destinados a uma alimentação 
especial: «alimentos adaptados a um 
esforço muscular intenso, sobretudo para 
desportistas» e «alimentos destinados a 
pessoas que sofrem de perturbações do 
metabolismo dos glúcidos (diabetes)». No 
que se refere aos alimentos adaptados a um 
esforço muscular intenso, não se chegou a 

(7) A Directiva 2009/39/CE prevê a 
possível adopção de disposições 
específicas relativamente às seguintes duas 
categorias específicas de alimentos que 
correspondem à definição de géneros 
alimentícios destinados a uma alimentação 
especial: «alimentos adaptados a um 
esforço muscular intenso, sobretudo para 
desportistas» e «alimentos destinados a 
pessoas que sofrem de perturbações do 
metabolismo dos glúcidos (diabetes)». No 
que se refere aos alimentos adaptados a um 
esforço muscular intenso, não se chegou a 
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qualquer conclusão positiva para o 
desenvolvimento de disposições 
específicas, devido a opiniões divergentes 
entre os Estados-Membros e as partes 
interessadas quanto ao âmbito da legislação 
específica, o número de subcategorias dos 
alimentos a incluir, os critérios para 
estabelecer requisitos em matéria de 
composição e o respectivo impacto 
potencial sobre a inovação no 
desenvolvimento dos produtos. No que diz 
respeito a disposições específicas para os 
alimentos destinados a pessoas que sofrem 
de perturbações do metabolismo dos 
glúcidos (diabetes), um relatório da 
Comissão conclui que não existe uma base 
científica para fixar requisitos específicos 
em matéria de composição.

qualquer conclusão positiva para o 
desenvolvimento de disposições 
específicas, devido a opiniões divergentes 
entre os Estados-Membros e as partes 
interessadas quanto ao âmbito da legislação 
específica, o número de subcategorias dos 
alimentos a incluir, os critérios para 
estabelecer requisitos em matéria de 
composição e o respectivo impacto 
potencial sobre a inovação no 
desenvolvimento dos produtos. A fim de 
melhorar o funcionamento do mercado 
interno e de reforçar a protecção dos 
consumidores, estimulando em 
simultâneo a inovação, os "alimentos 
para desportistas" devem doravante ser 
apenas regulados ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Dezembro de 2006, relativo às 
alegações nutricionais e de saúde sobre os 
alimentos1 e cumprir os requisitos nele 
dispostos. No que diz respeito a 
disposições específicas para os alimentos 
destinados a pessoas que sofrem de 
perturbações do metabolismo dos glúcidos 
(diabetes), um relatório da Comissão 
conclui que não existe uma base científica 
para fixar requisitos específicos em matéria 
de composição.

________
1 JO L 404 de 30.12.2006, p. 9.

Or. en

Justificação

Os "alimentos para desportistas" são actualmente considerados "alimentos destinados a fins 
nutricionais específicos". No entanto, não estão previstos requisitos específicos quanto à 
composição e rotulagem, a nível da UE, e o sistema de notificação tem como consequência a 
existência de elevados encargos administrativos e de condições de mercado desiguais na UE. 
Para fomentar a inovação e contribuir para o bom funcionamento do mercado interno, os 
"alimentos para desportistas" devem ser regulamentados apenas ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006. Depois de uma alegação relativa à nutrição ou à saúde ter sido 
autorizada pela AESA, pode ser utilizada por outras empresas (em particular pelas PME).
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Assim, é necessário eliminar as 
diferenças de interpretação e as 
dificuldades dos Estados-Membros e 
operadores em aplicarem vários diplomas 
legislativos, simplificando o ambiente 
regulamentar. Esta disposição garantirá 
que produtos semelhantes sejam tratados 
da mesma forma em toda a União e criará 
condições mais equitativas para todos os 
operadores nos mercados internos, 
nomeadamente para as SME. 

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Directiva 2000/13/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 20 de Março de 2000, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes à rotulagem, 
apresentação e publicidade dos géneros 
alimentícios, estabelece requisitos gerais 
em matéria de rotulagem1. Estes requisitos 
gerais em matéria de rotulagem devem, de 
uma forma geral, aplicar-se às categorias 
de alimentos abrangidas pelo presente 
regulamento. No entanto, o presente 
regulamento também deve estabelecer 
requisitos adicionais ou derrogações às 
disposições da Directiva 2000/13/CE, 
quando necessário, a fim de cumprir os 
objectivos específicos do presente 
regulamento.

(18) O Regulamento (UE) n.º 1169/2011
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de Outubro de 2011, relativo à 
prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros 
alimentícios, estabelece requisitos gerais 
em matéria de rotulagem1. Estes requisitos 
gerais em matéria de rotulagem devem, de 
uma forma geral, aplicar-se às categorias 
de alimentos abrangidas pelo presente 
regulamento. No entanto, o presente 
regulamento também deve estabelecer 
requisitos adicionais ou derrogações às 
disposições do Regulamento (UE) n.º 
1169/2011, quando necessário, a fim de 
cumprir os objectivos específicos do 
presente regulamento.
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____________________ ____________________

1 JO L 184 de 17.07.1999, p. 23. 1 JO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. en

Justificação

Desde a aprovação da proposta da Comissão de um Regulamento relativo aos alimentos para 
lactentes e crianças jovens e alimentos destinados a fins medicinais específicos, a Directiva 
2000/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Março de 2000, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à rotulagem, apresentação e 
publicidade dos géneros alimentícios foi substituída pelo Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Outubro de 2011, relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O presente regulamento deve prever 
os critérios para o estabelecimento dos 
requisitos gerais em matéria de composição 
e informação no que diz respeito a 
fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais e alimentos para bebés e 
alimentos para fins medicinais específicos, 
tendo em conta a Directiva 2006/141/CE 
da Comissão, a Directiva 2006/125/CE da 
Comissão e a Directiva 1999/21/CE da 
Comissão. A fim de adaptar as definições 
de fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais, alimentos para bebés e 
alimentos para fins medicinais específicos 
estabelecidas no presente regulamento, 
tendo em conta o progresso técnico e 
científico e outros desenvolvimentos 
pertinentes a nível internacional, 
estabelecer os requisitos específicos em 
matéria de composição e informação 
relativamente às categorias de alimentos 
abrangidas pelo presente regulamento, 
incluindo no que se refere aos requisitos 

(19) O presente regulamento deve prever 
os critérios para o estabelecimento dos 
requisitos gerais em matéria de composição 
e informação no que diz respeito a 
fórmulas para lactentes, fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais e alimentos para bebés e 
alimentos para fins medicinais específicos, 
tendo em conta a Directiva 2006/141/CE 
da Comissão, a Directiva 2006/125/CE da 
Comissão e a Directiva 1999/21/CE da 
Comissão. É particularmente importante 
que a Comissão proceda às devidas 
consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível dos peritos. 
No contexto da preparação e elaboração de 
actos delegados, a Comissão deve 
assegurar uma transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.
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de rotulagem adicionais ou derrogações 
às disposições da Directiva 2000/13/CE e 
à autorização de alegações nutricionais e 
de saúde, convém delegar na Comissão as 
competências para adoptar actos nos 
termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às devidas consultas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive a nível 
dos peritos. No contexto da preparação e 
elaboração de actos delegados, a Comissão 
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, tempestiva e adequada dos 
documentos pertinentes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação
Nos termos do artigo 290.º do TFUE, "um acto legislativo pode delegar na Comissão o poder 
de adoptar actos não legislativos de alcance geral que completem ou alterem certos 
elementos não essenciais do acto legislativo". No entanto, a adaptação das definições diz 
respeito a um elemento essencial do acto legislativo e não deve ser objecto de delegação na 
Comissão. Conferir também a alteração da relatora ao Parecer, em relação ao n.º 3 do 
artigo 2.º da proposta.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Tendo em conta o progresso 
técnico e científico, a Comissão deve ter o 
poder para actualizar os actos delegados 
adoptados nos termos do presente 
Regulamento. Esta disposição deve 
fomentar a inovação do sector dos 
alimentos destinados a lactentes e a 
crianças jovens e dos alimentos 
destinados a fins medicinais específicos.

Or. en
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Justificação
A relatora do Parecer apoia a proposta da Comissão de introduzir um procedimento de 
inovação mais simplificado, que permita a actualização dos actos delegados pertinentes, no 
caso de os operadores de mercado demonstrarem a existência de um progresso técnico e 
científico.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Actualmente, as menções «isento de 
glúten» e «teor muito baixo de glúten» 
podem ser utilizadas em alimentos 
destinados a uma alimentação especial e 
alimentos destinados ao consumo normal, 
ao abrigo das regras especificadas no 
Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão relativo à composição e 
rotulagem dos géneros alimentícios 
adequados a pessoas com intolerância ao 
glúten. Estas menções poderiam ser 
consideradas como alegações 
nutricionais, na acepção do Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006. Por razões de 
simplificação, essas menções deveriam ser 
regulamentadas apenas pelo Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006 e cumprir os 
requisitos nele dispostos. É necessário que 
as adaptações técnicas nos termos do
Regulamento (CE) n.º 1924/2006, 
incorporando as alegações nutricionais 
«isento de glúten» e «teor muito baixo de 
glúten» e as respectivas condições de 
utilização tal como regulamentadas ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 41/2009,
sejam concluídas antes da entrada em 
vigor do presente regulamento.

(26) Actualmente, as menções «isento de 
glúten» e «teor muito baixo de glúten» 
podem ser utilizadas em alimentos 
destinados a uma alimentação especial e 
alimentos destinados ao consumo normal, 
ao abrigo das regras especificadas no 
Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão relativo à composição e 
rotulagem dos géneros alimentícios 
adequados a pessoas com intolerância ao 
glúten. O Regulamento (UE) n.º 
1169/2011, relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios, estabelece a 
adopção pela Comissão de actos de 
execução que regulamentem a 
informação voluntária sobre a presença 
eventual e não intencional nos alimentos 
de substâncias que causem alergias ou 
intolerâncias. Por razões de coerência e de 
simplificação do quadro jurídico, deve ser 
atribuído um mandato à Comissão, ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º 
1169/2011, para que adopte também actos 
de execução que regulamentem a 
informação voluntária sobre a ausência 
ou a presença reduzida nos alimentos de 
substâncias que causam intolerâncias, 
como sejam o glúten e a lactose, e retire o 
Regulamento (CE) n.º 41/2009 da 
Comissão. É necessário que o
Regulamento relativo à prestação de 
informação aos consumidores sobre os 
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géneros alimentícios seja alterado em 
conformidade e que as disposições de 
execução necessárias sejam adoptadas 
pela Comissão antes da entrada em vigor 
do presente regulamento. O acto de 
execução referido deve manter as 
menções"isento de glúten" e "teor muito 
baixo de glúten" nos alimentos e nas
respectivas condições de utilização, tal 
como estão actualmente regulamentadas 
ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 
41/2009 e, assim, proporcionar o mesmo 
nível de protecção dos consumidores.

Or. en

Justificação

A Comissão propõe considerar os alimentos para os celíacos "alimentos normais, retirar o 
Regulamento (CE) n.º 41/2009, relativo à composição e rotulagem dos géneros alimentícios 
adequados a pessoas com intolerância ao glúten, e regulamentar as menções referidas ao 
abrigo do Regulamento relativo às Alegações. No entanto, a relatora do Parecer considera 
preferível regulamentar as menções "isento de glúten"e "teor muito baixo de glúten" ao 
abrigo do Regulamento relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os 
géneros alimentícios, que já dispõe sobre a adopção de regras específicas indicando a 
presença de substâncias causadoras de alergias ou de intolerância.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Actualmente não existem regras 
específicas, a nível da UE, sobre a 
composição, rotulagem e utilização dos 
"leites destinados a crianças jovens", ou 
seja, dos leites apresentados como sendo 
especialmente adequados para crianças 
com idade entre um e três anos. Alguns 
destes leites, mas não todos, são 
actualmente objecto de notificação pelos 
intervenientes no mercado, sendo 
considerados "géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial" 
ao abrigo da Directiva-Quadro. Aliás, 
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embora vários destes leites sejam 
publicitados como "leites de 
crescimento", não são apresentadas 
provas científicas sólidas que demonstrem 
o seu valor acrescentado, em termos 
nutricionais ou de saúde, relativamente 
ao leite normal. Esta situação cria 
obstáculos ao funcionamento do mercado 
interno e gera níveis desiguais da 
protecção dos consumidores na União. A 
fim de resolver esta situação, "os leites 
destinados a crianças jovens" devem ser 
regulamentadas apenas pelo Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006 e cumprir os 
requisitos nele dispostos. Além disso, a 
Comissão, após consultar a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
sobre a conveniência de se adoptarem 
disposições específicas relativas à 
composição e à rotulagem dos leites 
destinados a crianças jovens, bem como 
propor as medidas convenientes.

Or. en

Justificação

Actualmente, o "leite destinado a crianças jovens" não está regulamentado ao abrigo da 
Directiva 2006/141/CE da Comissão nem da Directiva 2006/125/CE da Comissão. A fim de 
assegurar um nível elevado de protecção a um grupo de consumidores particularmente 
vulneráveis, é muito importante que estes produtos sejam regulamentados ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1924/2006 relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os 
alimentos. Aliás, esta opção asseguraria o funcionamento mais eficiente do mercado interno 
relativamente aos referidos leites. Além disso, a Comissão deve analisar a necessidade de 
serem adoptadas regras específicas sobre a composição e a rotulagem dos mesmos.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-B) Actualmente não existem regras 
específicas a nível da UE sobre a 
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composição, rotulagem e utilização dos 
chamados "produtos dietéticos de baixo 
teor calórico" (a seguir designados 
"DBTC"), que correspondem aos 
substitutos integrais da dieta inferiores a 
800 kcal. Tendo em conta os riscos de 
saúde que envolvem, os DBTC devem ser 
disponibilizados apenas mediante 
supervisão médica e ser regulamentados 
pela Directiva 1999/21/CE da Comissão. 
Contudo, deve ser dada a opção aos 
Estados-Membros de não permitirem os 
DBTC no respectivo território.

Or. en

Justificação

Com a excepção dos substitutos de refeição com 200 a 400 kcal e dos substitutos integrais da 
dieta (dietas de baixas calorias ou "DBC") com 800 a 1200 kcal, actualmente não existem 
regras específicas a nível da UE sobre a composição, rotulagem e utilização dos DBTC. 
Enquanto as anteriores categorias devem doravante ser regulamentadas ao abrigo do 
Regulamento relativo às alegações nutricionais e de saúde, os DBTC devem ser 
regulamentados ao abrigo da Directiva 1999/21/CE da Comissão relativa aos alimentos 
dietéticos destinados a fins medicinais, tendo em conta os riscos de saúde envolvidos. 
Contudo, os Estados-Membros devem manter a possibilidade de proibirem os DBTC no 
respectivo território.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 27-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-C) Em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 882/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de Abril de 2004, relativo aos controlos 
oficiais realizados para assegurar a 
verificação do cumprimento da legislação 
relativa aos alimentos para animais e aos 
géneros alimentícios e das normas 
relativas à saúde e ao bem-estar dos 
animais1, os Estados-Membros devem 
efectuar inspecções relativamente ao 
cumprimento pelas empresas do disposto 
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neste Regulamento e nos actos delegados 
adoptados em conformidade, seguindo 
uma abordagem em função do risco.
____________________

1 JO L 165 de 30.04.2004, p. 1.

Or. en

Justificação

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As definições de «rotulagem» e 
«género alimentício pré-embalado»
constantes do artigo 1.º, n.º 3, alíneas a) e 
b), da Directiva 2000/13/CE;

b) As definições de «género alimentício 
pré-embalado» e «rotulagem» constantes 
do artigo 2.º, n.º 2, alíneas e) e j), do 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011; 

Or. en

Justificação

Em concordância com o Regulamento (UE) n.º 1169/2011 relativo à prestação de informação 
aos consumidores sobre os géneros alimentícios, recentemente adoptado, que substitui a 
Directiva 2000/13/CE.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É atribuído poder à Comissão para 
adoptar actos delegados nos termos do 
artigo 15.° para adaptar as definições de 
«fórmulas para lactentes», «fórmulas de 
transição», «alimentos transformados à 
base de cereais» e «alimentos para bebés» 
e «alimentos para fins medicinais 
específicos», tendo em conta o progresso 
técnico e científico e outros 

Suprimido
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desenvolvimentos pertinentes a nível 
internacional, conforme adequado.

Or. en

Justificação
O artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia dispõe que "um acto 
legislativo pode delegar na Comissão o poder de adoptar actos não legislativos de carácter 
geral que completem ou alterem certos elementos não essenciais do acto legislativo". No 
entanto, a adaptação das definições diz respeito a um elemento essencial do acto legislativo e 
não deve ser objecto de delegação na Comissão.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Géneros alimentícios pré-embalados (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Em concordância com o Regulamento (UE) n.º 1169/2011 recentemente adoptado.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 4 

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos referidos no artigo 1.º, n.º 1, 
só podem ser colocados no mercado de 
venda a retalho sob a forma de géneros 
alimentícios pré-embalados.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Em concordância com o Regulamento (UE) n.º 1169/2011 recentemente adoptado.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Leites destinados a crianças jovens

Até 1 de Julho de 2014, a Comissão, após 
consultar a Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos, apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a conveniência de se 
adoptarem disposições específicas 
relativas à composição e à rotulagem dos 
leites destinados a crianças jovens.
Em função das conclusões desse relatório, 
a Comissão:
a) decide que não é necessário adoptar 
disposições específicas relativas à 
composição e à rotulagem dos leites 
destinados a crianças jovens; ou 
b) apresenta, nos termos do artigo 114.º 
do TFUE, propostas adequadas de 
alteração ao presente Regulamento;
e 
altera os actos delegados pertinentes, de 
forma a incluírem as disposições especiais 
em causa nos termos do artigo 15.º. 

Or. en

Justificação

Várias autoridades nacionais de saúde parecem duvidar do valor acrescentado dos 
chamados "leites de crescimento" ou "leites para crianças" e/ou consideram-nos demasiado 
ricos em açúcar, sabores ou minerais, enquanto um pequeno número de associações de 
profissionais da saúde apoiou a introdução dos referidos leites na dieta diária das crianças. 
Seria, por conseguinte, útil obter o parecer científico da AESA sobre se é desejável incluir 
requisitos específicos, em termos da composição e rotulagem desses leites, nos actos 
delegados da Comissão relativos às fórmulas de transição ou aos alimentos para bebés.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos referidos no artigo 1.º, n.º 1, 
devem cumprir os requisitos do artigo 7.º 
e os requisitos em matéria de composição 
e informação dispostos no artigo 9.º

Suprimido

Or. en

Justificação

Repetição desnecessária dos artigos 7.º e 9.º.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

Sob reserva dos requisitos gerais dispostos 
nos artigos 7.º e 9.º, e tendo em conta a 
Directiva 2006/141/CE, a Directiva 
2006/125/CE e a Directiva 1999/21/CE, 
bem como eventuais progressos técnicos e 
científicos, é atribuído poder à Comissão 
para adoptar regulamentos delegados até 
[2 anos após a data de entrada em vigor 
do presente regulamento], em 
conformidade com o artigo 15.º, no que se 
refere ao seguinte:

Sob reserva dos requisitos gerais dispostos 
nos artigos 7.º e 9.º, e tendo em conta a 
Directiva 2006/141/CE, a Directiva 
2006/125/CE e a Directiva 1999/21/CE, 
bem como eventuais progressos técnicos e 
científicos, é atribuído poder à Comissão 
para adoptar actos delegados até [2 anos 
após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento], em conformidade 
com o artigo 15.º, no que se refere ao 
seguinte:

Or. en

Justificação

A terminologia acordada para disposições deste tipo é "actos delegados".
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sob reserva dos requisitos dos artigos 7.º 
e 9.º e tendo em conta progressos 
científicos e técnicos relevantes, a 
Comissão actualiza os regulamentos
delegados mencionados no n.º 2, em 
conformidade com o artigo 15.º 

3. Sob reserva dos requisitos dos artigos 7.º 
e 9.º e tendo em conta progressos 
científicos e técnicos relevantes, a 
Comissão actualiza os actos delegados 
mencionados no n.º 2, em conformidade 
com o artigo 15.º

Or. en

Justificação

A terminologia acordada para disposições deste tipo é "actos delegados".

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 1169/2011.
Artigo 36 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Alteração ao Regulamento (UE) 

n.º 1169/2011
No Regulamento (UE) n.º 1169/2011, ao 
artigo 36.º, n.º 3, é aditada a seguinte 
alínea: 
“a-A) Informações sobre a eventual 
ausência ou presença reduzida, nos 
alimentos, de substâncias que podem 
causar uma intolerância, como sejam o 
glúten e a lactose;"

Or. en

Justificação

A Comissão propõe considerar os alimentos para os celíacos alimentos normais, retirar o 
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Regulamento (CE) n.º 41/2009, relativo à composição e rotulagem dos géneros alimentícios 
adequados a pessoas com intolerância ao glúten, e regulamentar as menções referidas ao 
abrigo do Regulamento relativo às Alegações. A relatora do Parecer considera preferível 
regulamentar as menções "isento de glúten"e "teor muito baixo de glúten" ao abrigo do 
Regulamento relativo à prestação de informação aos consumidores sobre os géneros 
alimentícios, que já dispõe sobre a adopção de regras específicas indicando a presença de 
substâncias causadoras de alergias ou de intolerância.


